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FORSLAG 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer 

Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. noterer sig budgetforslaget for 2018; beklager reduktionen i både 

forpligtelsesbevillinger og betalingsbevillinger under udgiftsområde III i forhold til 

2017; understreger, at disse nedskæringer ikke kan begrundes med forsinkelser i 

gennemførelsen af de vedtagne foranstaltninger; glæder sig over styrkelsen af 

udgiftsområde III med yderligere 817,1 million EUR ud over loftet under anvendelse af 

fleksibilitetsinstrumentet; fremhæver, at det foreslåede udgiftsniveau vil være 

utilstrækkeligt til at dække Unionens behov på henholdsvis migrations- og 

sikkerhedsområdet;  

2. mener, at den store budgetnedskæring (49,7 % i betalingsbevillinger) til Asyl-, 

Migrations- og Integrationsfonden (AMIF) undergraver vigtigheden og den presserende 

karakter af AMIF's politiske mål; bestrider den begrundelse, som Kommissionen 

anfører i budgetforslaget for 2018 for den foreslåede reduktion af midlerne til AMIF; 

glæder sig over Kommissionens forslag om at styrke frontlinjeaktiviteter, herunder 

budgetbevillinger til styrket samarbejde om tilbagesendelse/tilbagetagelse med 

tredjelande; er bekymret over, at Kommissionen kan have undervurderet behovene for 

modtagelse, pleje og integration af asylansøgere; fremhæver, at sikkerheden for de 

personer, der søger beskyttelse i EU, ikke bør påvirkes negativt af budgetnedskæringer; 

3. mener, at da der ikke foreligger nogen aftale om Dublin-forordningen1, bør 

omfordelingerne fortsætte efter september 2017, og mener, at dette er nødvendigt i lyset 

af en rimelig fordeling af ansvaret og solidaritet mellem medlemsstaterne; 

4. opfordrer Kommissionen til at fremlægge en ændringsskrivelse, så snart retsgrundlaget 

vedrørende den europæiske dagsorden om migration, især reformen af Dublinsystemet, 

ind- og udrejsesystemet, EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse og 

Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO), er blevet vedtaget, under fuld hensyntagen 

til dets finansielle konsekvenser, for at sikre passende og hurtig finansiering til en 

effektiv europæisk asyl- og indvandringspolitik; 

5. erindrer om, at en retfærdig og gennemsigtig fordeling af midlerne mellem de 

forskellige målsætninger for AMIF var en prioritet for Europa-Parlamentet under 

forhandlingerne, der førte til vedtagelsen af denne fond; opfordrer derfor Kommissionen 

til at forhøje antallet af budgetposter under AMIF for at gøre det lettere at gennemskue, 

hvordan de finansielle midler, der afsættes til de forskellige målsætninger og dermed til 

disse budgetposter, vil blive anvendt; opfordrer især Kommissionen til i alle fremtidige 

budgetforslag at holde udgifterne til styrkelse af retfærdige hjemsendelsesstrategier 

adskilt fra udgifterne til lovlig migration og til fremme af effektiv integration af 

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26. juni 2013 om fastsættelse af kriterier og 

procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om 

international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne 

(EUT L 180 af 29.6.2013, s. 31). 
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tredjelandes statsborgere, således som det blev foreslået i udtalelserne fra Udvalget om 

Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om budgettet for 2015 og 2016; 

6. gentager, at det er vigtigt at stille målrettede midler til rådighed til at tackle de 

grundlæggende årsager til migrations- og flygtningekrisen; understreger derfor, at EU-

budgettet bør finansiere foranstaltninger i migranternes oprindelseslande samt i 

flygtningenes værtslande, herunder, men ikke begrænset til foranstaltninger i relation til 

fattigdom, arbejdsløshed, uddannelse og økonomiske muligheder samt ustabilitet, 

konflikt og klimaændringer; 

7. understreger den vigtige rolle, som civilsamfundsorganisationer spiller med hensyn til at 

redde migranters og asylansøgeres liv ved de ydre grænser, samt med hensyn til at 

beskytte, fremme og implementere deres rettigheder; opfordrer til øget økonomisk støtte 

til at styrke civilsamfundets aktiviteter; 

8. beklager den betydelige budgetnedskæring til Fonden for Intern Sikkerhed (ISF) 

(35,6 % i betalingsbevillinger); understreger, at der i lyset af den fortsatte 

sikkerhedstrussel i EU bør være tilstrækkelig ISF-finansiering til at hjælpe 

medlemsstaterne med at håndtere trusler mod den interne sikkerhed, især 

grænseoverskridende organiseret og grov kriminalitet, terrorisme og cyberkriminalitet; 

understreger behovet for i tilstrækkelig grad at støtte bestræbelserne på at forbedre 

informationsudvekslingen og bekæmpe cyberkriminalitet;  

9. glæder sig over finansieringen af instrumentet for krisebistand i AMIF (EMAS) og af 

instrumentet til ydelse af nødhjælp af humanitær karakter i Unionen (ESI) til et beløb af 

henholdsvis 50 millioner og 200 millioner EUR;  

10. noterer sig de foreslåede forhøjelser i budgetforslaget for 2018 til udgifterne til og 

stillingsfortegnelserne for alle agenturer inden for området retlige og indre anliggender, 

som har fået "nye opgaver"; beklager imidlertid, at de foreslåede forhøjelser er lavere 

end dem, de fleste agenturer har anmodet om; understreger betydningen af 

personaleforøgelser for eu-LISA, Eurojust, CEPOL og Europol; opfordrer til at øge 

budgettet for Eurojust på grund af de øgede krav til retligt samarbejde inden for EU, 

især i lyset af oprettelsen af en europæisk anklagemyndighed; opfordrer endvidere - 

uden at det indvirker på budgetbevillingerne til andre agenturer på området retlige og 

indre anliggender - til yderligere finansielle midler til Europol i lyset af enhedens øgede 

arbejdsbyrde; understreger, at de ekstra finansielle midler til Europol og Eurojust bør 

investeres i finansiering af fælles efterforskningshold; glæder sig over forhøjelsen af 

budgettet for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse med henblik på 

gennemførelse af den generelle forordning om databeskyttelse1; opfordrer til, at der 

tildeles yderligere menneskelige ressourcer til EASO for at støtte et styrket mandat til at 

omdanne EASO til et fuldgyldigt agentur, som kan tilvejebringe den nødvendige 

driftsmæssige og tekniske bistand til medlemsstaterne; opfordrer til, at der tildeles 

yderligere menneskelige ressourcer til Agenturet for Grundlæggende Rettigheder; 

beklager, at Agenturet for Grundlæggende Rettigheders mandat stadig begrænser dets 

rolle med hensyn til at støtte grundlæggende rettigheder; understreger, at Agenturet for 

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer 

i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om 

ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1). 
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Grundlæggende Rettigheder bør være i stand til på eget initiativ at fremsætte udtalelser 

om forslag til lovgivning, og at dets mandat bør omfatte alle områder af de rettigheder, 

der er fastlagt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, 

herunder f.eks. spørgsmål vedrørende politisamarbejdet og det retlige samarbejde; 

11. påpeger, at Kommissionens forslag for tredje år i træk ikke efterlader nogen margen 

under loftet for udgiftsområde III, hvilket er bevis for, at det mindste FFR-

udgiftsområdes størrelse ikke er tidssvarende, hvilket Europa-Parlamentet har påpeget 

som led i midtvejsrevisionsprocessen; 

12. bemærker, at Eurojust i øjeblikket står over for en væsentlig forøgelse af arbejdsbyrden 

samt kompleksiteten og antallet af sager, som er steget med 100 % i de sidste fem år; 

beklager derfor nedgangen i de operationelle bevillinger og personaleressourcerne til 

Eurojust; understreger, at Eurojust har behov for passende finansiering for effektivt at 

kunne opfylde sin nøglerolle med hensyn til at fremme strafferetligt samarbejde; 

opfordrer indtrængende til at øge bevillingerne til de fælles efterforskningshold på 

grund af den markante stigning af grænseoverskridende straffesager og til at forenkle og 

gøre anvendelsen af disse midler mere fleksibel; 

13. anmoder om øgede bevillinger til bekæmpelse af fænomenet radikalisering, som fører 

til voldelig ekstremisme i Unionen; er af den opfattelse, at dette kan opnås ved at 

fremme integration og bekæmpe diskrimination, racisme og fremmedhad. 
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